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أعزا يئ أولياء أمور طالب مدارس مقاطعة أونتاريو،
ً
ص يف شهر سبتم رب ،يسعدنا أن نشهد عودة
نأمل أن تكون قد استمتعتم جيدا بفصل الصيف .مع العودة إىل التعلم الشخ ي
الطالب إىل مقاعد الدراسة للحصول عىل تجربة تعليمية اعتيادية ً -
جنبا إىل جنب مع أصدقائهم ومعلميهم .نحن نعلم أن
م ،والرفاهية العامة لشبابنا.
ص ضوري للصحة العقلية والجسدية ،والتحصيل األ كادي ي
التعلم الشخ ي
إن اإلجراءات ال يت نتخذها مصممة للحفاظ عىل سالمة الطالب قدر اإلمكان أثناء تواجدهم يف المدرسة ،وذلك بالتشاور مع
الخ رباء يف مجال الطب ،وكذلك كب رب المسؤول ري الطبي ري لشؤون الصحة يف المقاطعة وبعد مراجعة لتقرير جدول العلوم يف
المقاطعة.
س  ،22-2021من المتوقع للطالب يف جميع أنحاء المقاطعة:
يف العام الدرا ي
•
•
•
•

العودة إلى التعلم الشخصي في أيام دراسية كاملة ،ومع ذلك سيظل نموذج التعلم عن بعد أحد الخيارات المطروحة.
سن.
التعلم في قاعات الدراسة المجهزة بتدابير التباعد الجسدي والتنظيف ال ُمح َّ
القدرة على المشاركة في األنشطة الالمنهجية والنوادي والموسيقى والفنون ،باإلضافة إلى مجموعة كاملة من األلعاب الرياضية
داخل المدرسة ومن خالل األنشطة الرياضية بين المدارس مع بعض التعديالت.
االستفادة من التهوية المحسنة وتحديثات البنية التحتية لجودة الهواء األخرى ،بما في ذلك وحدات الهواء عالي كفاءة الجسيمات
(هيبا) في جميع فصول رياض األطفال وفي جميع أماكن التعلم غير المتصلة بأنظمة التهوية الميكانيكية.

مزيد من التفاصيل عن الخطة متوفرة عىل موقع ويب وزارة التعليم.
باإلضافة إىل ذلك ،تعمل حكومتنا مع وحدات الصحة العامة ومجالس المدارس الممولة من القطاع العام لوضع خطط
واستضافة عيادات تطعيم تطوعية يف المدارس أو بالقرب منها لمواصلة مكافحة مرض كوفيد .19-ومن المتوقع لهذه
العيادات ان تبا رش عملها قبل بدء الدوام يف المدارس وخالل األسابيع القليلة األوىل من انتظام الدوام يف المدارسُ .يعد
ال ربنامج جز ًءا من اسباتيجية الميل األخ رب يف المقاطعة الستهداف أولئك الذين لم يتلقوا بعد الجرعة األوىل أو الثانية
ً
ً
وسيوفر وصوال سهًل ومري ًحا إىل اللقاحات التطوعية للطالب المؤهل ري وعائالتهم ،باإلضافة إىل المعلم ري وموظ يف المدرسة
العائدين إىل المدرسة هذا الخريف.
نحن نخصص أ ك رب من  80مليون دوالر لتمويل دعم الصحة العقلية للطالب .وهذا يمثل أ ك رب من أربعة أضعاف
االستثمارات ال يت تمت يف  18-2017يف ظل الحكومة السابقة.
يتم دعم العودة إىل المدارس يف أونتاريو بأمان قدر اإلمكان من خالل استثمارات كب ربة ،بما يف ذلك أ ك رب من  1.6مليار دوالر
يف دعم كوفيد 19-المستهدف ،و  85.5مليون دوالر يف استعادة التعلم وتجديده لمساعدة الطالب عىل التغلب عىل أي
فجوات تعليمية أحدثها الوباء.
ُيعد تحس ري جودة الهواء يف المدارس أم ًرا بالغ األهمية للحفاظ عىل مجتمعات المدارس يف مأمن من مرض كوفيد .19-لهذا
السبب ،أنا فخور بأن أضيف أن حكومتنا استثمرت أ ك رب من  600مليون دوالر لتحس ري أنظمة التهوية يف المدارس ،باتباع
1

النصائح العلمية الناشئة خالل الجائحة .هذا باإلضافة إىل  1.4مليار دوالر من التمويل السنوي الذي نقدمه لمجالس
المدارس لتجديد المرافق المدرسية ،بما يف ذلك نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ( )HVACوالنوافذ.
وقد تم إجراء تحسينات عىل التهوية يف جميع المدارس ومجالس المدارس يف أونتاريو .بالمجموع ،سنكون قد وفرنا أ ك رب من
 70000وحدة مستقلة للهواء عا يىل كفاءة الجسيمات (هيبا) وأجهزة تهوية أخرى للحفاظ عىل السالمة يف قاعات الدراسة.
و يف سبيل تحس ري جودة الهواء يف المدارس ذات التهوية الميكانيكية ،فإننا نوعز إىل مجالس المدارس الستخدام المرشحات
عالية الجودة  MERV-13 -حيثما أمكن  -إلجراء تغي ربات أ ك رب تكرا ًرا للمرشح ،وتشغيل أنظمة الهواء لفبة أطول ،ومعايرة
أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ( )HVACلتحقيق أقص تدفق للهواء وتنقية الهواء .وفيما يتعلق بالمتعلم ري يف
رياض األطفال صغا ًرا وكبا ًرا ،،فإننا سنقوم ببكيب مرشحات مستقلة للهواء عا يىل كفاءة الجسيمات (هيبا) يف قاعاتهم
الدراسية  -بغض النظر عما إذا كانت المدرسة لديها تهوية ميكانيكية أم ال  -كطبقة إضافية من الحماية .ومن أجل تحقيق
الشفافية ،سبود مجالس المدارس بأداة إبالغ عامة موحدة حول تحسينات التهوية.
وسوف تواصل حكومتنا العمل عن كثب مع قطاع التعليم والخ رباء يف مجال الطب للمساعدة يف ضمان أن تظل السالمة
م للطالب يف المقدمة و يف المركز .كجزء من هذا االلبام ،أصدر مكتب كب رب المسؤول ري الطبي ري
والرفاهية والنجاح األ كادي ي
لشؤون الصحة إرشادات محدثة لوحدات الصحة العامة المحلية بشأن إدارة حاالت كوفيد 19-وجهات االتصال وتف ر
ش
ي
ط الدليل اإلرشادي الموضوعات الرئيسية المرتبطة بإدارة كوفيد 19-يف البيئات المدرسية ،بما يف ذلك
المرض .يغ ي
إرشادات إلدارة األفراد الذين يعانون من األعراض ،والحاالت المحتملة والمؤكدة ،وحاالت التف ر
ش المشتبه بها والمؤكدة.
ي
حملتنا لتوزيع اللقاحات مستمرة .اللقاحات هي أفضل وقاية لنا من كوفيد 19-والفيروسات المتحورة ،وستساعد في حماية طالبنا وأحبائنا
ومجتمعاتنا من المرض .وبصفتي وزير التعليم في أونتاريو ،فإن أولويتي القصوى ستكون دائ ًما صحة وسالمة الطالب والمعلمين وأولياء
األمور في المقاطعة .أشكركم جمي ًعا على ما أبديتموه من صبر ومرونة خالل بعض األوقات الصعبة للغاية .دعونا نستمر في

زخمنا اإليجابي ونواصل العمل م ًعا لضمان سالمة أطفالنا أثناء استمتاعهم بعام دراسي طبيعي إلى حد كبير.

أتمت لكم جمي ًعا عودة آمنة إىل المدرسة.

مع خالص االحبام والتقدير
ر
ش
معا يىل السيد ستيفن ليت ي
وزير الببية والتعليم
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